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ไทยยังไมเปนสังคมผูผลิต
แตเปนสังคมผูบริโภคเทคโนโลยี

ทํ าอยางไรจะพัฒนาคนไทยไดสํ าเร็จ หรือถาจะใหดี นาจะ
ถามวา ทํ าอยางไรคนไทยเราจะพัฒนาตนเองไดดียิ่งขึ้น เราตอง
จับใหไดวา คนไทยมีจุดออนหรือยอหยอนในเรื่องอะไร โดยเฉพาะ
เหตุปจจัยอะไรทํ าใหคนไทยออนแอ ทํ าไมคนไทยจึงไมคอยมี
ความเขมแข็งจริงจังที่จะทํ าการตางๆ ใหสํ าเร็จดวยความเพียร
พยายามอยางมั่นคงเด็ดเดี่ยว โดยมุงมั่นไปในทิศทางที่ชัดเจน
อยางแนวแนตอจุดหมาย

ในที่น้ี ขอแสดงความเห็นวา นอกจากสภาพทางภูมิศาสตร
อันอุดมสมบูรณ ท่ีทํ าใหจิตใจโนมไปในทางที่จะติดเพลินในความ

                                                          
∗ ตัดตอนจากคํ าบรรยายแกคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” ที่วัดญาณเวศกวัน     
วันเสารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๐ (และบางสวนตัดตอนจากคํ าบรรยายเรื่อง “การพัฒนา
แบบยั่งยืนตามแนวทางและหลักพุทธศาสนา” แกคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ที่วัดญาณเวศกวัน วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐)
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สะดวกสบาย ชอบผัดเพี้ยน ไมอยากดิ้นรนขวนขวายแลว เหตุ
ปจจัยสํ าคัญยิ่งที่ทํ าใหคนไทยออนแอมี ๒ อยาง คือ

๑. คานิยมใฝเสพบริโภค
๒. ลัทธิรอผลดลบันดาล
เหตุปจจัยขอ ๒ ไดพูดไวมากแลว คราวนี้จะพูดถึงเหตุปจจัย

ขอ ๑ คือ คานิยมใฝเสพหรือบริโภคนิยม และจะจํ ากัดในแงท่ีเกี่ยว
กับเทคโนโลยี ซ่ึงเปนเรื่องสํ าคัญโดดเดนสํ าหรับยุคสมัยนี้

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี ก็เปนการพูดถึงความเจริญของยุค
ปจจุบัน และโยงไปหาประเทศที่เรียกวาพัฒนาแลว โดยเฉพาะคือ
ฝร่ัง สํ าหรับตอนนี้ เราลองมาดูวา ฝร่ังกับไทยตางกันอยางไร

ตอนนี้เราพูดกันถึงสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ท่ีโลกอยู
ในระบบแขงขัน ก็ตองดูวา ใครแพ ใครชนะ แตไมใชหมายความวา
เราพอใจแคเอาชนะการแขงขันเทานั้น เราจะตองไปไกลกวานั้น
คือตองถึงขั้นเหนือการแขงขัน ซ่ึงตองเกงกวานี้อีก จึงจะแกปญหา
ของโลกได แตตอนนี้เอาแคข้ันตน คือการเอาชัยในระบบแขงขันที่
เปนอยูเฉพาะหนานี้ ก็ทํ าใหไดกอนเถอะ

เพื่อใหเห็นภาพกวางๆ ก็มาดูสังคมไทยในเวลานี้ วาเมื่ออยู
ในประชาคมโลก สังคมไทยของเราเปนอยางไร

สังคมไทยของเรานี้ถูกตราชื่อวาเปนสังคมดอยพัฒนา เดี๋ยว
น้ีเปลี่ยนชื่อเปนกํ าลังพัฒนา ท่ีช่ือวากํ าลังพัฒนานี้ก็ไมดีอยูแลว
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นอกจากนั้น ในภาวะที่กํ าลังพัฒนา ก็เปนสังคมผูตาม และคูกับ
ความเปนผูตามคือเปนผูรับ แลวก็เปนสังคมที่ถูกกํ าหนด ไมเปน
สังคมที่เปนฝายกํ าหนด เมื่อเปนอยางนี้ก็เสียเปรียบ เพราะวา ถา
เราจะมีบทบาทในโลก เราจะตองเปนผูกํ าหนดอะไรไดบาง เมื่อไม
มีความสามารถที่จะกํ าหนดแลว สิทธิตอรองเปนตนก็ไมมี ตองถูก
สังคมที่มีอิทธิพล คือสังคมที่พัฒนาเขากํ าหนดใหหมด อยางนี้ก็แย

ทํ าไมจึงเปนสังคมที่ถูกกํ าหนด ก็เพราะเปนสังคมฝาย
บริโภค ไมใชฝายผลิต โดยเฉพาะสิ่งที่เปนตัวบันดาลอิทธิพล
สํ าคัญในระบบเศรษฐกิจ แหงการแขงขันในปจจุบัน เทคโนโลยีมี
บทบาทสํ าคัญ เปนอุปกรณท่ีอยูเบื้องหลังอุตสาหกรรมทั้งหมด
เรียกไดวาเปนอุปกรณของระบบแขงขันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น
เทคโนโลยีจึงเปนอุปกรณแหงอํ านาจ

ในแงของเทคโนโลยีน้ี เมื่อแบงฐานะและบทบาทของ
ประเทศตางๆ ในประชาคมโลก ก็จะมีประเทศที่เปนผูผลิต
เทคโนโลยี กับประเทศที่บริโภคเทคโนโลยี ประเทศไทยเปนฝาย
ไหน ในแงเทคโนโลยี ตอบวาไทยเปนประเทศผูบริโภคเทคโนโลยี
ไมเปนประเทศผูผลิตเทคโนโลยี

กระแสโลกาภิวัตนนั้น ประเทศที่ผลิตเทคโนโลยีจะเปนผู
กํ าหนด ฉะนั้นประเทศของเราจึงไมเปนตัวของตัวเอง เราจะทํ า
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อะไรใหกาวตอไปก็ทํ าไมไดเพราะไมมีเทคโนโลยี ตองรอใหฝร่ัง
ผลิตขึ้นมากอนแลวจึงทํ าได

ทีน้ี นอกจากฝรั่งเปนผูกํ าหนดเราแลว เขายังหาผล
ประโยชนจากเราไดดวย รวมทั้งญี่ปุน เขาก็มากระตุนเราใหอยาก
ได เขาแขงขันกันไป และจะโดยตั้งใจก็ตาม ไมตั้งใจก็ตาม ก็ลอผู
บริโภคดวยเทคโนโลยีรุนตอไป วาจะดีกวาในแงน้ันแงน้ี รถยนตรุน
ตอไปมีดีเพิ่มข้ึนอยางนั้นอยางนี้ คอมพิวเตอรรุนตอไป Pentium
เทานั้น จาก 100 เปน 120 เปน 133 เปน 150 ข้ึนไป 166 จาก
Pentium เปน Pentium Pro วากันไปจน 200 คอยกระตุนอยูเรื่อย
เราก็ตองซื้อ เมื่อซ้ือก็ตองจาย ท้ังๆ ท่ีเปนประเทศที่ยากจนอยูแลว
ก็ตามซื้อเขาอีก ถาไมมีหลักคิด เอาแตจะตามใหทันก็ตองคอย
ตามซื้อและทุมจายเรื่อยไป เลยทํ าตัวใหเปนเหยื่อของเขา เมื่ออยู
ในสภาพปจจุบันแหงเศรษฐกิจระบบแขงขันแบบนี้เราก็จึงกลาย
เปนผูตาม เปนผูรับ เปนผูถูกกํ าหนด เปนผูถูกกระทํ า และกลาย
เปนเหยื่อ

ท่ีพูดอยางนี้ ไมควรคิดวาเปนคํ ารุนแรง เพราะในระบบ
เศรษฐกิจแบบแขงขัน ท่ีมนุษยพยายามเอาชนะกัน แนนอนวาตอง
มีฝายหนึ่งเปนเหยื่อ เราปฏิเสธคํ านี้ไมได เราอาจจะพยายาม
สุภาพไมใชคํ านี้ แตท่ีจริงก็เปนเหยื่อน่ันเอง
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ทีน้ี สังคมไทยทํ าไมจึงอยูในภาวะอยางนี้ เปนเพราะเราไมมี
ศักยภาพในการแขงขันใชหรือเปลา โดยเฉพาะคนของเราไมมีคุณ
ภาพพอ นอกจากปจจัยอยางอื่น เชนอิทธิพลจากภายนอกมา
ครอบงํ าเรา แตท่ีจริงอิทธิพลมี ๒ อยาง

อิทธิพลอยางหนึ่งคือ การถูกครอบงํ าโดยภาวะบีบคั้นบังคับ
เนื่องจากเขามีอํ านาจเขมแข็งกวา เราไมมีสิทธิเรียกรอง ไมมีสิทธิ
ตอรอง เราจึงถูกครอบงํ า แตอีกอยางหนึ่งคือ การถูกครอบงํ าโดย
ความพอใจ หมายความวา สังคมไทยพอใจที่จะเปนอยางนั้น เรา
จึงทํ าตัวใหเปนเหยื่อไปเอง แบบที่สองนี้เปนมาก ถาเราไมพอใจที่
จะเปนเหยื่อ แมเราจะถูกครอบงํ าจากภายนอกดวยปจจัยทางดาน
ระบบ แตไมชา ดวยความเขมแข็งของคุณภาพคน เราจะพลิกตัว
ข้ึนอยูเหนือได เชื่อไหม

เราจะมัวแตบอกวา โอย! ไมไดหรอก เขามีอํ านาจมีอิทธิพล
กวามาครอบงํ าเรา ถาคิดอยูอยางนี้ก็ตันเทานั้น ก็ทํ าไมไมพัฒนา
ตัวใหเขมแข็งละ มันตองปลดเปลื้องตัวเองไดซิ ถาแนจริงก็ตองพน
ไปได เพราะฉะนั้น คุณภาพคนนี้สํ าคัญ จึงตองพัฒนาคนไทยให
เขมแข็ง

ขณะนี้เราเปนสังคมที่เปนฝายบริโภคเทคโนโลยี ไมใชเปนผู
ผลิตเทคโนโลยี ฉะนั้นเราจึงเสียเปรียบทุกอยาง เราเปนผูรับ เมื่อ
จะรับก็ตองคอยรอเขา เมื่อรอจากเขา ก็ตองตามเขา ตามฟงตามดู
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วา เขาจะผลิตอะไรใหมๆ ข้ึนมา เพื่อจะรับเอา จึงเปนผูถูกกํ าหนด
ท้ังหมดนี้ก็เพราะเปนผูบริโภคของที่เขาผลิต ผลิตเองไมได

นิสัยในการผลิตนี้สํ าคัญมาก เปนความเข็มแข็ง สวนความ
ออนแอมากับนิสัยชอบเสพบริโภค เปนลักษณะจิตใจของคนที่เห็น
แกการเสพบริโภค

การเสพบริโภค คือ กินนอนสบายใชของสํ าเร็จ ไมตองทํ า
อะไร คนที่ชอบความสุขจากการเสพบริโภค ก็คือคนที่อยากไดรับ
การบํ ารุงบํ าเรอโดยตัวเองไมตองทํ าอะไร เพราะฉะนั้นคนที่เปนนัก
เสพบริโภคจึงมีทุกขจากการกระทํ า ถาตองทํ าอะไรแลวทุกข เขา
ไมชอบการกระทํ า เพราะตองการใหคนอื่นทํ าให แลวเขาก็รอท่ีจะ
เสพบริโภค สวนคนที่เปนนักผลิต ตองมีจิตใจเขมแข็ง ชอบทํ า และ
เขาจะมีความสุขจากการกระทํ า เมื่อฝกใหดีก็จะกาวไปสูการมี
ความสุขจากการสรางสรรค

ทีน้ี นิสัยนักผลิตเรามีไหม ตองถามคนไทยวา เรามีนิสัยรัก
การผลิตหรือเปลา คนไทยนี่นะ ขออภัยเถอะ แมแตท่ีอยากเจริญ
อยางฝรั่ง ซ่ึงก็ตามเขาอยูแลว เวลามองความหมายของคํ าวาจะ
เจริญอยางฝรั่ง เรายังมองแบบนักบริโภคเลย แทนที่จะมองแบบ
นักผลิต

ความเจริญอยางฝรั่งมีความหมาย ๒ แบบ คือ แบบนักผลิต
กับแบบนักบริโภค
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ความเจริญอยางฝรั่งในความหมายของนักบริโภคเปนอยาง
ไร นักบริโภค เขาใจวา เจริญอยางฝรั่ง คือมีกินมีใชอยางฝรั่ง ฝร่ังมี
รถยนตอะไรเราก็มีอยางนั้น ฝร่ังมีตูเย็นมีทีวีมีโทรศัพทมือถืออะไร
เราก็จะมีอยางนั้น แลวเราก็บอกวานี่เราเจริญอยางฝรั่ง

เพราะฉะนั้น เราก็ตามดูตามฟงเรื่อยซิวา ฝร่ังมีอะไร ฝร่ังมี
ผลิตภัณฑอะไรใหม เราก็ตามซื้อตามหามาใช แลวก็เอามาอวดโก
กันเองวา ฉันมีกอนเธอนะ อยางนี้เรียกวาเจริญอยางฝรั่งแบบนัก
บริโภค

ทีน้ี เจริญอยางฝรั่งแบบนักผลิตเปนอยางไร นักผลิตคิดวา
เจริญอยางฝรั่ง คือทํ าไดอยางฝรั่ง หมายความวา ฝร่ังทํ าอะไรได
ฉันก็จะทํ าใหไดอยางนั้น ถาเขมแข็งขึ้นไปอีก ก็บอกวา ฝร่ังทํ า
อะไรได เราจะตองทํ าใหดีย่ิงกวาฝรั่ง คนไทยคิดอยางนี้บางไหม

น่ีแคความหมายของความเจริญอยางฝรั่งก็ยังไปไมรอดแลว 
เราไมมีนิสัยจิตใจแบบนักผลิตเลย ชาติท่ีเขาเจริญอยางฝรั่งไดทัน
จนกระทั่งนํ าฝรั่งได ตองมีนิสัยนักผลิต เริ่มตั้งแตการมองความ
หมายของความเจริญอยางฝรั่งวา ฝร่ังทํ าไดอยางไร ฉันตองทํ าได
อยางนั้น และกาวไปอีกขั้นหนึ่งวา ฝร่ังทํ าอะไรไดฉันตองทํ าได
อยางนั้น และตองทํ าใหดีกวาฝรั่ง ถาไดขนาดนี้แลวไมตองกลัวเลย
ชาติไทยชนะแนการแขงขัน
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น่ีแหละ แมแตสภาพจิตยังไมเอื้อเลย ความเขมแข็งในจิตใจ
ไมมี นิสัยนักผลิตไมมี

ตอไป ความเขมแข็งทางปญญา คือ ความใฝรู ถาอยากจะรู
อะไร ก็หาความรูในเรื่องนั้นอยางอุทิศชีวิตใหเลย คนไทยยอมไหม
ฝร่ังมีแลว ฝร่ังตองการรูเรื่องอะไร ถึงจะตองเดินทางไป ๗ คาบ
สมุทรก็ไปเลย ยอมอุทิศใหท้ังชีวิต ฝาฟนไปขางหนา ฝาดงดิบ
ผจญภัยในทองทะเล ทนหนาวทนรอน ไปไดหมด เพื่อหาความรู
อยางเดียวที่ตองการ บุกไปเลย เทาไรเทากันความใฝรูน้ี คือความ
เขมแข็งทางปญญา

ยิ่งกวานั้น เมื่อมีความรูข้ึนมา ก็มีความเขมแข็ง และมีความ
มั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้นอีก เมื่อรูวาสิ่งที่จะเจอขางหนาเปนอยางไร
จะแกไขปญหาไดอยางไร จะทํ าใหสํ าเร็จไดอยางไร ก็แกลวกลา
เดินหนาได แตคนไมรูก็ไมมีแรง ตองถอยแนนอน

ฝร่ังมีสภาพจิตใจอยางหนึ่งที่เขาภูมิใจนัก เขาเรียกวา
frontier mentality คือสภาพจิตแบบบุกฝาพรมแดน ซ่ึงเขาถือวา
เปนหัวใจสํ าคัญของการสรางสรรคความเจริญของฝรั่ง ท้ังในยุโรป
แลวโดยเฉพาะก็มาพัฒนามากในคนอเมริกัน

ถาสังเกตในวัฒนธรรมฝรั่ง ฝร่ังชอบพูดคํ าวา frontier ซ่ึงทํ า
ใหมองไปขางหนา ทํ าใหบุกเบิกออกไป เมื่อไปสุดโลกนี้แลว ก็ตอง
มุงหนาไปในจักรวาล ออกไปสูโลกอื่น มองออกไป กาวตอไป บุก



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙

ฝาไปเรื่อย จากยุโรป ไปถึงแผนดินอเมริกาภาคตะวันออก ข้ึนฝง
แลว ขางหนาโนนตะวันตกกวางขวาง มีแตปาเขาลํ าเนาไพร จะ
เปนอยางไรไมรู แตวานั่นคือแหลงของความสํ าเร็จขางหนา ฉะนั้น
ฝร่ังก็มองไปขางหนา บุกเบิกฝาไปตะวันตก Go west young man
. . . เจาหนุมจงมุงหนาไปตะวันตก น่ีเปนคติของฝรั่ง

แต frontier mentality น้ัน ขณะนี้ฝร่ังเอง ท่ีเปนนักอนุรักษ
สิ่งแวดลอมบอกวานี่แหละตัวทํ าลายละ เพราะเปนตนเหตุใหฝร่ัง
ทํ าลายธรรมชาติแวดลอม ฉะนั้นฝรั่งจึงเกิดสํ านึกวาแนวคิด
frontier mentality น้ี ทํ าใหเขา(รวมทั้งโลก)เกิดภัยพิบัติจากสภาพ
แวดลอมเสื่อมโทรม แตมันก็เปนเหตุแหงความสํ าเร็จของเขาใน
อดีต อันนี้เราเรียนรูเพื่อท่ีจะไดเปนบทเรียน เราจะตองรูเรารูเขา
และพัฒนาคนของเราใหถูกตอง

ไทยมีจุดเริ่มที่ผิด ในการสัมพันธกับเทคโนโลยี
ทีน้ี หันกลับมาสูเรื่องที่พูดไวแตตนวา คนไทยเรานี้ไมมีนิสัย

นักผลิต แลวยังขาดความเขมแข็งทางปญญาอีกดวย เริ่มแตขาด
ความใฝรู ทีน้ีเราก็มาดูภูมิหลังวาที่เปนอยางนี้เพราะอะไร การที่
พูดถึงเรื่องภูมิหลังตางๆ ของคนไทย ก็เพื่อรูจักตัวเราเองใหถูกตอง
และในหลายเรื่องก็ตองเอามาเทียบกับฝร่ัง(ท่ีเราเห็นวาเขาเจริญ)
ดวย
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เมืองไทยเรานี้ มีทุนดีพิเศษติดตัว คือ สภาพภูมิศาสตร ท่ีมี
ธรรมชาติแวดลอมอุดมสมบูรณ อยางที่เราชอบพูดอยูเสมอดวย
ความภูมิใจวา “ในนํ้ ามีปลา ในนามีขาว”

อยางไรก็ตาม เราก็ปฏิเสธไมไดวา ถาเรามัวเพลินอยูกับ
ความสะดวกสบายจากความอุดมสมบูรณน้ี ขอดีก็ทํ าใหเกิดผล
รายตามมาได คือทํ าใหคนไทยตกอยูในความประมาท ชอบผัด
เพี้ยน ไมกระตือรือรนขวนขวาย จะเอาแตท่ีสบาย และออนแอ
ขาดความมุงมั่นที่จะทํ าการตางๆ อยางเด็ดเดี่ยวจริงจัง ตางจาก
ฝร่ังที่ธรรมชาติแวดลอมบีบคั้น ทํ าใหเขาตองลุกขึ้นดิ้นรน
ขวนขวาย ตั้งจุดหมายแนวแน ทํ าจริงจังมั่นคง ผัดเพี้ยนเวลาไมได
แลวก็ทํ าใหเขมแข็ง

ทีน้ีก็มาดูภูมิหลังในดานความสัมพันธกับเทคโนโลยี ตอนนี้
ไมตองพูดถึงแงของความสัมพันธในเชิงเปนฝายผลิต หรือฝาย
บริโภค แตจะมีอีกแงหนึ่งที่จะตองพูด คือแงของจุดเริ่มตนที่คน
ไทยไดสัมพันธเจอะเจอกับเทคโนโลยี อันนี้เปนเรื่องของภูมิหลังที่
ผานมาแลว แตมีผลตอความแตกตางในดานจิตใจ

คนไทยก็ใชเทคโนโลยี ฝร่ังก็ใชเทคโนโลยีอยางเดียวกัน แต
ความรูสึกนึกคิดและการมองความหมายไมเหมือนกัน เราเคยคิด
วิเคราะหความแตกตางในเรื่องเหลานี้ไหม ฝร่ังมองเทคโนโลยีใน
ความหมายอยางไร ไทยมองในความหมายอยางไร ภูมิหลังเปน
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มาอยางไร การมองความหมายและความสัมพันธน้ันสรางสรรค
ชีวิตและจิตใจอยางไร คนไทยเจอกับเทคโนโลยี แลวเราไดรับผล
ตอชีวิตจิตใจตางจากฝรั่งอยางไร

คนไทยเจอเทคโนโลยีเมื่อ ๑๐๐ กวาปท่ีแลว โดยฝรั่งนํ าเขา
มา ขอสังเกตก็คือวา

๑. คนไทยเจอสิ่งของเครื่องใชทางเทคโนโลยีท่ีสํ าเร็จรูป
แลว ไมตองผานการเพียรพยายามในการผลิตหรือการสรางสรรค
เจอปบสํ าเร็จรูปมาแลว

๒. เครื่องใชเทคโนโลยีสํ าเร็จรูปท่ีเจอนั้น มาเดนมาชัดมา
มากในประเภทบริโภค ไมคอยมีอุปกรณเทคโนโลยีประเภทผลิต
เพราะฝรั่งเดินทางมานี้เพื่อบุกฝาพรมแดน เที่ยวหาอาณานิคม
เขาเอาเครื่องมือสํ าเร็จรูปมาใช มาอํ านวยความสะดวกสบาย สวน
เครื่องมือท่ีผลิตอยูในประเทศของเขาเอง

ทีน้ี เมื่อคนไทยเจอเครื่องมือหรืออุปกรณเทคโนโลยีประเภท
สํ าเร็จรูป ท่ีมันมาชวยในการดํ าเนินชีวิตใหสะดวกสบายใน
ประเภทบริโภคนี้เขา ก็เลยมองเทคโนโลยีในความหมายแบบ
บริโภคเลย คือมองวา เทคโนโลยีก็คือเครื่องชวยอํ านวยความ
สะดวกสบาย

คนไทยสะดวกสบายอยูแลว ในดานสภาพแวดลอม ในนํ้ ามี
ปลา ในนามีขาว เมื่อเจอเทคโนโลยีประเภทบริโภคมาเสริมความ
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สะดวกสบายเขาไปอีก เลยยิ่งสบายใหญ สบายซํ้ าสอง ฉะนั้น
แนวโนมของจิตใจก็ยิ่งเห็นแกความสะดวกสบายมากขึ้น เสริม
ความเปนนักเสพบริโภค แลวก็ยิ่งออนแอลงอีก

ทีน้ี เราหันไปดูเทคโนโลยีกับฝร่ังบาง อุปกรณเทคโนโลยีช้ิน
เดียวกันอันอํ านวยความสะดวกสบายที่คนไทยเจอซึ่งมากับฝร่ัง
น้ัน มีความหมายสํ าหรับฝร่ังโดยสัมพันธกับภูมิหลังแหงการสราง
สรรควา มันเปนผลผลิตแหงความเพียรพยายามในการสรางสรรค
ของเขาเปนเวลาเกินกวา ๑๐๐ ป กวาเขาจะสรางและพัฒนามัน
มาจนเปนเครื่องใชเทคโนโลยีช้ินนั้นได มันนานเหลือเกิน

ทีน้ี เบื้องหลังของการสรางสรรคพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน คือ
อะไร

๑. เทคโนโลยีอาศัยความรูวิทยาศาสตร เริ่มแรก เทคโนโลยี
แบบพื้นฐานอาศัยความรูท่ียังไมเรียกวาเปนวิทยาศาสตร คือ
ความรูในการเปนอยูประจํ าวัน เชน จะขุดดิน แทนที่จะใชมือก็เอา
ไมมาเหลามาถากเขาแลวก็เอาไปขุดดิน ตอมาก็ทํ าจอบ ทํ าเสียม
แมแตปจจุบันนี้เทคโนโลยีหลายอยางก็ไมถึงกับตองใชความรู
วิทยาศาสตร(ในความหมายที่เครงครัดทางวิชาการ) เชนการทํ า
เครื่องเฟอรนิเจอรหลายอยาง

แตสํ าหรับเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเรารูจักกันทุกวันนี้ โดยทั่วไป
ตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร เชน ตองมีความรู เรื่องไฮดรอ
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ลิกส เรื่องกลศาสตร เปนตน จึงทํ ารถแบคโฮมาขุดดินได หรืออยาง
จะทํ าไมโครโฟน ทํ าเครื่องบันทึกเสียงนี้ ก็ตองอาศัยความรูทาง
วิทยาศาสตรท้ังนั้น เชนความรูทางแมเหล็กไฟฟา ความรูเรื่องเสียง
จึงเปลี่ยนคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นเสียง และเปลี่ยนคลื่นเสียง
เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาได ยิ่งพวกเทคโนโลยีช้ันสูง ก็ยิ่งมาอิงกับ
ความรูทางวิทยาศาสตรมาก เชน จะทํ าคอมพิวเตอร สรางโรงงาน
ไฟฟาพลังนิวเคลียร ทํ าเครื่องมือเลเซอร ทํ าเรื่องวิศวพันธุกรรม ก็
ตองมีความรูเรื่องอีเลกทรอนิกส เรื่องนิวเคลียรฟสิกส เปนตน
เพราะฉะนั้น จึงพูดกวางๆ วา เทคโนโลยีอาศัยวิทยาศาสตร

เปนอันวา เรื่องเทคโนโลยีโยงไปหาวิทยาศาสตร ฝร่ังตอง
พัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรมานานเปนรอยปกวาจะ
พัฒนาเทคโนโลยีระดับน้ีข้ึนได ในระหวางที่เขาคนควาหาความรู
ทางวิทยาศาสตร นานเปน ๑๐๐ ปน้ัน เขาไดอะไร วัฒนธรรม
วิทยาศาสตรก็เกิดขึ้น จิตใจวิทยาศาสตรก็เกิดขึ้น น่ันก็คือ ความมี
จิตใจใฝรู นิยมเหตุผล ชอบคนควาทดลอง น่ีคือสิ่งที่พวงมากับการ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีคนไทยไมเคยมีภูมิหลัง เราไมเกี่ยวดวยเลย

ฉะนั้น ฝร่ังไดอยางหนึ่งแลวนะ จากภูมิหลังของความ
สัมพันธกับเทคโนโลยีอันเดียวกันนี้ คือฝร่ังไดวัฒนธรรมวิทยา
ศาสตร ไดจิตใจใฝรู นิยมเหตุผล ชอบคนควาทดลอง เปนตน ซ่ึงได
มาเปนรากฐานของความเขมแข็งทางปญญา
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๒. เทคโนโลยีน้ัน นอกจากอาศัยวิทยาศาสตรแลว ยังตอง
อาศัยกระบวนการผลิตที่เรียกวา อุตสาหกรรม เทคโนโลยีน้ันคูมา
กับอุตสาหกรรม

ฝร่ังเจริญขึ้นมาไดก็ดวยอุตสาหกรรม และผลิตอุปกรณ
เทคโนโลยีไดก็ดวยอุตสาหกรรม แตพรอมกันนั้นเขาก็พัฒนา
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี เทคโนโลยีน่ีแหละอยูเบื้องหลังความ
เจริญของอุตสาหกรรม ในการสรางโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือ
เครื่องอุปกรณเครื่องจักรเครื่องยนต เปนเรื่องเทคโนโลยีท้ังนั้น แต
เทคโนโลยีจะพัฒนาก็ตองอาศัยอุตสาหกรรม เขาจะผลิตเครื่อง
บันทึกเสียง ไมโครโฟน ตลอดจนคอมพิวเตอร ก็ตองอาศัย
กระบวนการอุตสาหกรรม ฉะนั้นเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมจึงคู
กันมา

ฝร่ังสรางอุตสาหกรรมขึ้นมาดวยอะไร เขาบอกเองวา ดวย
แรงจูงใจที่จะเอาชนะ scarcity คือ ความแรนแคนขาดแคลน
เพราะเขาอยูทามกลางธรรมชาติแวดลอมท่ีไมอํ านวย เชน ความ
หนาวเย็นที่รุนแรง ในฤดูหนาวไมมีอาหารจะกิน จะอยูรอดไดอยาง
ไร ทํ าอยางไรจะมีอาหารกินในฤดูหนาว เปนตน เขาคิดวาดวย
ความขยันหมั่นเพียรในกระบวนการผลิตที่เรียกวา อุตสาหกรรมนี้
เขาจะเอาชนะความแรนแคนขาดแคลนไดแลวอุตสาหกรรมก็
พัฒนาขึ้นมา
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ดวยเหตุน้ี ฝร่ังจึงเรียกอุตสาหกรรมโดยใชศัพทภาษา
อังกฤษวา industry ซ่ึงแปลวา ความขยันหมั่นเพียร นี้คือตัวแท
ของอุตสาหกรรม คือ industry ท่ีแปลวา ความขยันหมั่นเพียร
แลวไทยก็แปลมาเปนอุตสาหกรรม คนประดิษฐคิดศัพทในภาษา
ไทยก็พยายามแปลและบัญญัติให ตรงกับภาษาอังกฤษคือ  
industry น้ัน และไดคํ าวา “อุตสาหกรรม” ซ่ึงแปลวาการกระทํ า
ดวยความอุตสาหะ อุตสาหะ ก็คือ ความขยันหมั่นเพียร ฮึดสู

แตคนไทยมองอุตสาหกรรมอยางไร เราไมไดมองในความ
หมายของความขยันเลยใชไหม คนไทยมองอุตสาหกรรมวาเปน
กระบวนการผลิตสิ่งเสพบริโภคเพื่อใหเราเปนอยูสบาย สวนฝร่ัง
มองอุตสาหกรรม วาเปนกระบวนการแหงความขยันหมั่นเพียร สู
ยากบากบั่น ท่ีจะทํ าการผลิตขึ้นมา เพื่อเอาชนะความขาดแคลน
แรนแคน ใหมีสิ่งบริโภค แลวจะไดมีความสุขตอไป จากภูมิหลังที่
ตางกัน ไทยกับฝร่ังจึงมองความหมายของอุตสาหกรรมไมเหมือน
กัน

อุตสาหกรรมอยูเบื้องหลังความเจริญของเทคโนโลยี ฝร่ัง
บอกวาเขามุงหมายความสํ าเร็จ ตองการจะมีวัตถุบริโภคพรั่ง
พรอม แตเขาจะตองอดทน ขยันหมั่นเพียร ไมเห็นแกความสะดวก
สบาย ไมเห็นแกความสุขสนุกสนานบํ ารุงบํ าเรอ มุงหนาทํ าการ
งานอยางเขมแข็ง ไมยอมแกความเหนื่อยยาก แตยอมอดยอม
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ออมยอมอยูงายๆ ซ่ึงเขาเรียกวา work ethic (แปลวา จริยธรรมใน
การทํ างาน) และเขาก็มีความภูมิใจนักวาดวย work ethic น้ีแหละ
จึงทํ าใหเขาพัฒนาอุตสาหกรรมไดสํ าเร็จ

ฝร่ังภูมิใจเรื่องนี้นัก จนกระทั่งมาถึงยุคนี้เขาจึงเปลี่ยนมา
ครํ่ าครวญกันหนักหนาวา คนอเมริกันยุคใหมของเขาขาด work
ethic เพราะเมื่อถึงยุคบริโภคแลว คนรุนใหมไมรูจักรสความยาก
ลํ าบาก มีความสะดวกสบายทางวัตถุมาก ก็กลายเปนคนหยิบโยง
สํ ารวย ใจเสาะเปราะบาง ฉะนั้นคนอเมริกันรุนใหมจึงกํ าลังถูกติ
เตียนจากคนอเมริกันรุนเกา วากํ าลังทํ าใหประเทศของเขาเสื่อมลง
และจะเสื่อมตอไป

คนอเมริกันรุนเกาเขาสรางสรรคความเจริญมาดวยฝมือของ
ตัวเอง เขาอยูในยุคอุตสาหกรรม แตอเมริกายุคปจจุบันนี้เปน
post-industrial คือ ผานพนยุคอุตสาหกรรม มาเปน consumer
society กลายเปนสังคมของนักบริโภคแลว ฉะนั้น ฝร่ังยุคปจจุบัน
ก็เลยพนยุคอุตสาหะ คือ พนยุคขยัน(มาเปนยุคขี้เกียจ) และทํ าทา
จะพนยุคสรางยุคผลิต(มาเปนยุคเสพยุคบริโภค)

ยุคอุตสาหกรรม คือยุคคนขยัน สังคมอตุสาหกรรม คือ
สังคมแหงความขยันหมั่นเพียร ท่ีมีจริยธรรมในการทํ างาน (work
ethic) จริยธรรมในการทํ างานนี้คือหัวใจแหงความสํ าเร็จของอุต
สาหกรรม อุตสาหกรรมมากับความขยันหมั่นเพียร เทคโนโลยี
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พัฒนามาดวยอาศัยอุตสาหกรรม กวาเทคโนโลยีจะเจริญกาวหนา
มาไดอยางที่เปนอยูน้ี ก็ตองผานยุคอุตสาหกรรมมาเปนรอยๆ ป
เพราะฉะนั้น มันจึงทํ าใหฝร่ังไดวัฒนธรรมอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมอุตสาหกรรม ก็คือวัฒนธรรมแหงการผลิตดวย
ความขยันหมั่นเพียร ความอดทนตอความยากลํ าบาก ไมยอมยอ
ทอตอความเหน็ดเหนื่อย พูดสั้นๆ วา ความสูยากบากบั่น เปนอัน
วา ฝร่ังไดนิสัยสูสิ่งยาก และ นิสัยนักผลิต จากวัฒนธรรมอุตสาห
กรรม

น้ีคือภูมิหลังในการพัฒนาเทคโนโลยีซ่ึงเราไมมีเลย ไทยเรา
เจอเทคโนโลยีปบ สํ าเร็จรูปมาแลว เสพสบายเลย เทคโนโลยีจึงมา
หนุนมาเสริมความสะดวกสบาย ทํ าใหโนมเอียงที่จะชอบเสพ
บริโภค เห็นแกความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ตางจากฝรั่งซึ่งเทคโนโลยี
น้ีหมายถึงภูมิหลังของการไดพัฒนาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมอุตสาหกรรม ท่ีทํ าใหเกิดมีนิสัยใจคอที่ฝงลึกคือ ความ
ใฝรู-สูสิ่งยาก เพราะฉะนั้น ไทยเราจะตองรูตัวและแกปญหาเรื่องนี้
ใหได

คนไทยยังมองไมถึงความหมายของเทคโนโลยี
เรื่องคนไทยกับเทคโนโลยียังไมจบเทานี้ ในใจคนไทยเรา

มองความหมายของเทคโนโลยีโดยไมรูตัววาอยางไร เราไมเคยเอา
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มาพูดกัน เทคโนโลยีมีความหมายอยางไร ในความหมายอยาง
หยาบที่สุด คนโดยมากจะมองเทคโนโลยีในความหมายวาเปน
วัตถุอุปกรณสํ าเร็จรูป เปนเครื่องมือเครื่องใช อยางไมโครโฟน
เครื่องเทป เครื่องซักผา หมอหุงขาวไฟฟา คอมพิวเตอร พูดงายๆ
วา เทคโนโลยีเปนเครื่องมือเครื่องใช

ทีน้ี ในความหมายแบบหยาบๆ ในขั้นสํ าเร็จรูป ท่ีเปนเครื่อง
มือเครื่องใชน้ี ก็ยังแยกการมองความหมายออกไปไดเปน ๒ แบบ
คือ

แบบที่ ๑. เทคโนโลยี คือ เครืองมือเครื่องใชท่ีอํ านวยความ
สุขสะดวกสบาย (ชวยใหเราไมตองทํ าอะไร) เราจะตองทํ าอะไร
มันก็มาทํ าแทนให เราเลยไมตองทํ า เราอยากสนุกสนานเพลิน
เพลิน มันก็เปนเครืองบํ ารุงบํ าเรอเราตามใจปรารถนา

แบบที่ ๒. สํ าหรับคนอีกพวกหนึ่ง ความหมายตางออกไปวา
เทคโนโลยี คือเครื่องมือเครื่องใชท่ีจะมาชวยใหเราทํ าอะไรๆ ไดดี
ยิ่งขึ้น และสามารถทํ าไดยิ่งๆ ข้ึนไป เชนวา เราคิดจะทํ างานสวนนี้
เทคโนโลยีมาทํ าแทนให เราจะไดกาวไปทํ าสวนโนนตอ หรือเรา
ทํ างานนี้ยังไมมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีก็มาชวยใหทํ าไดดียิ่งขึ้น

สํ าหรับคนพวกหนึ่ง เทคโนโลยีมาชวยใหไมตองทํ า แต
สํ าหรับคนอีกพวกหนึ่ง เทคโนโลยีมาชวยในการทํ า หรือมาชวยให
ทํ าไดดียิ่งขึ้นและสามารถทํ ายิ่งๆ ข้ึนไป พูดสั้นๆ วามองในแงของ
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นักบริโภคกับนักผลิต หรือนักเสพกับนักสรางสรรค จะเห็นวาคน
ไทยเรามองเทคโนโลยีแบบนักเสพนักบริโภคแทบทั้งนั้น คือมองวา
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือเครื่องใชท่ีมาชวยบํ ารุงบํ าเรออํ านวยความ
สะดวกสบาย (เราจะไดไมตองทํ า) จึงคิดจะมีเทคโนโลยีเพื่อชวย
ใหตัวเองสบาย จะไดไมตองทํ า แตขอใหลองไปดูใน dictionary
จะเห็นความหมายของเทคโนโลยีในเชิงชวยอุดหนุนการกระทํ าให
ทํ าไดดียิ่งขึ้น และทํ ายิ่งขึ้นไป ไมใชมาชวยใหหยุดทํ า

ฉะนั้นจะตองมองเทคโนโลยีในความหมายวาเปนเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีจะมาชวยใหเราทํ าการสรางสรรคไดดียิ่งขึ้น น่ีตางหาก
คือความหมายที่พึงตองการ แคความหมายของเทคโนโลยีก็ตก
แลว แตยังไมจบแคน้ี น่ีเปนเพียงความหมายขั้นหยาบเทานั้น

ถามองไปถึงความหมายที่แท ซ่ึงถูกตองและละเอียดออน
กวานั้น เทคโนโลยีไมใชแคสิ่งสํ าเร็จรูปอยางนี้ ลองมาดูกันใหถึง
ตัวศัพท เราพูดวาเทคโนโลยี ก็คือคํ าฝรั่งวา technology ซ่ึงไดแก
techno + logy คํ าวา logy แปลวาความรู หรือวิทยา จะเห็นวา
วิชาตางๆ ท่ีลงทายดวย logy เราพยายามแปลเปนไทยใหลงทาย
ดวย “วิทยา” ท้ังนั้น เชน psychology แปลวา จิตวิทยา
sociology แปลวา สังคมวิทยา criminology แปลวา อาชญา
วิทยา anthropology เราแปลวา มานุษยวิทยา ถาไมลง logy เราก็
จะแปลเปน “ศาสตร” อยาง the humanities เราก็แปลวา
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มนุษยศาสตร science เราแปลวา วิทยาศาสตร linguistics เรา
แปลวา ภาษาศาสตร ท่ีพูดมานี้ เพื่อใหเห็นวา เทคโนโลยี ท่ีจริง
เปนเรื่องของความร ูมันไมใชเปนแคเครื่องมือ และก็ไมใชแคความ
รูเฉยๆ แตเปนความรูท่ีจะทํ า

การมองเทคโนโลยีในความหมายวาเปนเครื่องมือเครื่องใช
น้ัน นอกจากเปนความหมายหยาบๆ ซ่ึงไมถูกตองแลว ยังเปนการ
มองความหมายแบบนักเอาผลหรือนักเสวยผล ไมมองลึกลงไป
แบบนักสรางเหตุ ท่ีจริงความหมายที่แทของเทคโนโลยี เปนความ
หมายขั้นการสรางเหตุ

ตามความหมายที่แท เทคโนโลยี คือการนํ าเอาความรู โดย
เฉพาะความรูวิทยาศาสตร มาจัดทํ าดํ าเนินการ เพื่อใหการดํ าเนิน
ชีวิตของมนุษยเปนอยูอยางไดผลดียิ่งขึ้น และทํ าการตางๆ ได
สัมฤทธิผลดียิ่งขึ้น น่ีคือเทคโนโลยี เพราะฉะนั้น เทคโนโลยีจึงไม
ไดอยูแคความหมายหยาบ คือสิ่งสํ าเร็จรูปท่ีเปนเครื่องมือเครื่องใช
แตโยงไปหาเหตุปจจัยของสิ่งเหลานั้น คือการนํ าความรูมาใช น่ัน
คือ ตัวเหตุ

ความหมายที่แทจริงตองลงไปถึงความรู ถาไมมีความรู
เทคโนโลยีท่ีเขาใจวาเปนวัตถุเครื่องใชน้ันก็เกิดไมได เพราะฉะนั้น
การมองเทคโนโลยีจะตองมองลงไปถึงความหมายพื้นฐาน คือตัว
ภูมิปญญา หรือตัวความรู และการมองอยางนี้จะโยงไปหาวิทยา
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ศาสตร พอมองอยางนี้ก็จะเห็นวา science คูกับ technology คือ
วิทยาศาสตรคูกับเทคโนโลยี ถาเทคโนโลยีไมมีวิทยาศาสตรเปน
ฐาน เทคโนโลยีพัฒนาไมได จึงตองพัฒนาวิทยาศาสตรมาเปน
ฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี

คนไทยเรามักติดอยูแคเทคโนโลยี ไมเขาถึงวิทยาศาสตร ถา
เราจะกาวขึ้นไปในการกระทํ าคือการผลิตและการสรางสรรค เรา
จะตองมองเทคโนโลยีในความหมายที่ถูกตอง คือมองลึกลงไปถึง
ตัวความหมายที่แท ท่ีลงไปถึงเหตุ คือการนํ าความรูโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตรมาใชสรางสรรค เชน ประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชท่ีจะ
ชวยในการดํ าเนินชีวิตและทํ ากิจการงาน เมื่อมองอยางนี้ ก็จะทํ า
ใหเราตองหันไปเนนในเรื่องความรูทางวิทยาศาสตร ท่ีเปนฐานของ
มัน เวลานี้เราใสใจกันนักในเรื่องเทคโนโลยี แตละเลยเรื่องวิทยา
ศาสตร ถาจะพัฒนาประเทศชาติกันจริงๆ จะตองลงลึกไปถึงขั้น
พัฒนาวิทยาศาสตรใหได

เมื่อคนไทยชอบใชชอบเสพเปนนักบริโภค ก็นึกคิดกันอยูแค
เทคโนโลยี เลยเขาไมถึงวิทยาศาสตร แมแตเปนผูบริหารประเทศ
ชาติ พอพูดถึงวิทยาศาสตร หลายทานก็มองแคเทคโนโลยี คนไทย
จํ านวนมากไมเขาใจ คํ าวาวิทยาศาสตร วาแตกตางจากเทคโนโลยี
อยางไร เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร ก็เขาใจแคเทคโนโลยีเทานั้น และ
เทคโนโลยีท่ีเขาใจนั้น ก็ไมถูกตองอีก เพราะมองอยูแคตัววัตถุ
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อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช คือโภคภัณฑท่ีจะเอามาเสพมาใช ไม
มองถึงความรูจักจัดทํ า นับวาเปนความผิดพลาดที่สํ าคัญมาก
เพราะเปนเรื่องสวนประกอบของความเขมแข็งทางปญญาเลยที
เดียว ถาเราแกปญหานี้ไมได จะไปพัฒนาคนกันไดอยางไร เพราะ
วาขนาดแคความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่อยูในชีวิตประจํ าวัน ก็
ยังจับไมถูก

เทคโนโลยีน้ันเปนเรื่องของความรูท่ีจะทํ า หรือการรูจัก
ดํ าเนินการ ประยุกตความรูมาใชประโยชนทํ าการสรางสรรค คูกับ
วิทยาศาสตร ทํ าไมเทคโนโลยีคูกับวิทยาศาสตร เพราะวาวิทยา
ศาสตรเปนตัวองคความรู วิทยาศาสตรคนหาความจริงของธรรม
ชาติวาคืออะไร เปนอะไร เปนอยางไร เปนเพราะอะไร วิทยา
ศาสตรบอกอยางนี้ แลวเทคโนโลยี ซ่ึงเปนความรูวาจะทํ าอยางไร
ก็ไปเอาความรูวิทยาศาสตรท่ีวาคืออะไร เปนอยางไร เพราะอะไร
น้ัน มาใชจัดสรรดํ าเนินการใหการดํ าเนินชีวิตและทํ ากิจการงาน
ของมนุษยเปนไปอยางไดผลดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีจึงเปนการนํ า
ความรูวิทยาศาสตรมาประยุกตใช เปนความรูข้ันปฏิบัติการ นํ ามา
ใชประโยชน

วิทยาศาสตรเปนตัวความรูเฉยๆ เทคโนโลยีก็ไปเอาความรู
วิทยาศาสตรน้ันมาดํ าเนินการสรางสรรคทํ าอะไรตางๆ ใหเราได
ประโยชนจากความรูน้ัน วิทยาศาสตรเปนเรื่องของความ“รู”
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เทคโนโลยีเปนเรื่องของการ“ทํ า” แตจะทํ าไดก็ตองรู หรือตองรูจึง
ทํ าได เทคโนโลยีเชื่อมโยงความรูออกมาสูการกระทํ า

การมองความหมายของเทคโนโลยีข้ันนี้เปนขั้นมองลงไปถึง
เหตุ ไมใชมองแคผลผลิตที่สรางสรรคแลว แตมองลึกลงไปถึงการที่
จะพัฒนาความรูความสามารถ โดยโยงตอไปถึงการที่จะตอง

๑. ทํ าใหเกิดความรูวิทยาศาสตรข้ึนมา
๒. เอาความรูวิทยาศาสตรน้ันมาดํ าเนินการสรางสรรคจัด

ทํ าใหเกิดเปนงานเปนการ เปนเครื่องมือเครื่องใช เปนตน
ข้ันนี้ตางหากที่เราควรมองเทคโนโลยี แตคนไทยโดยทั่วไป

ไมมองความหมายถึงขั้นนี้ ยิ่งกวานั้น คนไทยจะมองแมแตวิทยา
ศาสตรในความหมายที่เปนเทคโนโลยี หลายคนเมื่อถูกถามวา
วิทยาศาสตรคืออะไร เขามองไดแคเทคโนโลยีเทานั้น เมืองไทยเรา
ติดอยูแคเทคโนโลยี(ในความหมายอยางหยาบที่ไมถูกตอง) เขาไม
ถึงวิทยาศาสตร วัฒนธรรมวิทยาศาสตรแทบไมเกิดขึ้นในเมืองไทย
เลย ถาวัฒนธรรมวิทยาศาสตรเกิด จิตใจวิทยาศาสตรเกิด จะมี
ความใฝรู จะนิยมเหตุผล จะชอบทดลอง จะนิยมปญญา และจะ
ชอบแสวงหาปญญา คนไทยจะตองสนใจใหถึงตัววิทยาศาสตรเอง
ซ่ึงเปนฐานของเทคโนโลยี

ถาคนไทยมองเทคโนโลยีโยงไปถึงวิทยาศาสตรอยางนี้ ก็
จะสรางจิตใจของนักผลิตและนักสรางสรรคข้ึนมาได ทํ าใหเกิดคุณ
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สมบัติคูกันที่ครบวงจร คือ วิทยาศาสตรสรางวัฒนธรรมแหงความ
ใฝรู และเทคโนโลยีสรางวัฒนธรรมแหงความใฝสรางสรรค ซ่ึงเมื่อ
ประสานเขากับวัฒนธรรมแหงความบากบั่นสูสิ่งยากของอุตสาห
กรรม ก็นํ าไปสูความเจริญขยายตัวของวิทยาการและการผลิตการ
สรางสรรค พรอมท้ังความกาวหนาทางวัตถุและความพรั่งพรอม
ทางเศรษฐกิจอยางนาอัศจรรย

มองลึกละเอียดลงไปใหเห็นแงมุมเพิ่มข้ึนอีก เพื่อจะได
พัฒนาคนและพัฒนาทุกอยางใหถูกตอง ท่ีวาเทคโนโลยีเชื่อมโยง
ความรูออกมาสูการกระทํ านั้น ยังมีความหมายซอนและซอนอยู
อีก กลาวคือ ในการที่ความรูจะโยงออกมาสูการกระทํ าไดน้ัน จะ
ตองมีความรูคิดหยั่งเห็นในหนทางและวิธีการที่จะจัดทํ านํ าความรู
มาใช และมีฝมือท่ีจะทํ าใหสัมฤทธิ์วัตถุประสงค พูดอีกอยางหนึ่ง
วา ความสามารถที่จะแสดงออกซึ่งปรีชาที่จะทํ าใหสํ าเร็จ
ประโยชน ความสามารถ ๒ ข้ันนี้มีช่ือเรียกวา ศิลปะ เพราะฉะนั้น
ในเทคโนโลยีจึงมีศิลปะรวมอยูดวย พูดใหเปนสํ านวนวา
เทคโนโลยีโยงวิทยาศาสตรกับศิลปะเขาดวยกัน หรือพูดใหสั้นลง
ไปอีกวา เทคโนโลยีโยงศาสตรกับศิลปเขาดวยกัน และเมื่อทํ าได
อยางนี้ เทคโนโลยีจึงทํ าใหวิทยาศาสตรเกิดผลเปนประโยชนแก
ชีวิตและสังคม หรือแกมวลมนุษยและแกโลกทั้งหมด
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อยางไรก็ตาม ยังไมใชเทานัน การที่เทคโนโลยีโยงศาสตร
กับศิลปมาตอกันไดอยางนี้ ยังไมเปนหลักประกันวาจะเกิดผลดี
เปนประโยชนสุขอยางแทจริง การพัฒนาคนเพียงขั้นนี้ ยังไมเพียง
พอ ยังจะตองมีการพัฒนาคนอีกขั้นหนึ่ง ซ่ึงเปนขั้นตัดสินเด็ดขาด
คือ พัฒนาคนใหสามารถโยงศาสตรกับศิลป ใหถึงกุศลดวย คือให
มาเชื่อมตอหรือรับใชเจตจํ านงที่จะใชศิลปนํ าศาสตรไปทํ าการ
สรางสรรคใหเกิดผลดีเปนประโยชนแกชีวิตและสังคมอยางแทจริง 
เชนนํ ามาชวยใหมนุษยมีปจจัยสี่กินใชท่ัวถึง มีสุขภาพดี บํ าบัด
ทุกขภัย ใหเปนอยูอยางสวัสดี มีสันติสุข

เมื่อเทคโนโลยีข้ึนมามีบทบาทสนองเจตจํ านงที่เปนกุศล ก็
จะสงผลสืบทอดไปถึงอุตสาหกรรม ทํ าใหการผลิตเปนไปในทาง
สรางสรรคเพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษยและสรรพชีพอยางแท
จริง

หากปราศจากการพัฒนากุศลแลว การพัฒนาศาสตรและ
ศิลปอาจเบี่ยงเบนออกจากทางที่แทอันถูกตอง กลายเปนเครื่องกอ
ความหายนะและความพินาศแกมนุษยและโลกทั้งหมดก็ได แตถา
เราพัฒนาคนใหถึงขั้น ไดท้ังศาสตร ท้ังศิลป และทั้งกุศล และ
สามารถโยงศาสตรและศิลป ใหถึงกุศล ก็จะเปนมงคล คือกอให
เกิดความดีงามและความงอกงามของมนุษยชาติ เปนอารยธรรมที่
พึงประสงคอยางแทจริง
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คนไทยยงัศึกษาไมถึงสาระของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ในสังคมไทยของเรา การพัฒนาประเทศขณะนี้มีปญหา
เพราะวา คนไทยเพลินอยูแควิชาการที่เปนระดับเทคโนโลยีใน
ระบบความคิดแบบแยกสวน วิชาการจํ าพวกวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
คนไทยไมสนใจ จึงเกิดเปนปญหาของประเทศชาติในปจจุบันวา
วิชาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์หาคนศึกษายาก รัฐบาลวางแผนพัฒนา
ประเทศขณะนี้ตองไปเนนยํ้ าวาทํ าอยางไรจะสงเสริมใหมีคนศึกษา
วิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น เพราะที่แทวิทยาศาสตรตางหากที่จะเปน
ฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี ถาอยูแคเทคโนโลยีก็ไปไมไกล

ขอใหไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะรู
วาสังคมไทยขาดแคลนนักศึกษาผูเรียนในวิชาวิทยาศาสตรธรรม
ชาติ ปญหาของสังคมไทยเราจึงมีมากมายหลายอยางและหลาย
ช้ัน ท้ังปญหาเฉพาะของเราเอง และปญหารวมกันกับโลกปจจุบัน
ท้ังหมด เมื่อขาดการพัฒนาวิทยาศาสตร ก็ขาดศักยภาพในการ
พัฒนาเทคโนโลยี แมแตการพัฒนาความรูศาสตร ท่ีจะมาโยงกับ
ศิลป ก็ยังโหวเชื่อมกันไมไหว จึงไมตองพูดวาจะพัฒนาใหถึงกุศล
ไดอยางไร
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อยางไรก็ดี ในดานการศึกษาวิทยาศาสตรน้ี ถามองใหดี
ปญหาความขาดแคลนผูเรียนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ ยังไมใชปญหา
ใหญแทจริง ความขาดแคลนผูเรียนวิทยาศาสตรท่ีวานี้ เปนปญหา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงโยงไปถึงเรื่องกํ าลังคนในการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสํ าคัญ เปนปญหา
ข้ันพื้นผิวที่โผลใหเห็นเปนปลายเรื่องเทานั้น

ปญหาที่แทก็คือ การศึกษาวิทยาศาสตรโดยรวมในสังคม
ไทยที่ผานมาทั้งหมด ตั้งแตช้ันเริ่มตนไปจนตลอด ไมวาจะเปน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาก็ตาม ถาไมถือวา
ลมเหลวทั้งหมด ก็ไมประสบความสํ าเร็จในการสรางผลที่เปน
สาระของการศึกษาวิทยาศาสตร

การศึกษาวิทยาศาสตร มิใชเปนเพียงการเรียนรูขอมูลวิชา
วิทยาศาสตร และไมใชเพียงความสามารถใชวิธีการวิทยาศาสตร
เทานั้น แตหมายถึงการพัฒนาจิตปญญาวิทยาศาสตรข้ึนมาในตัว
คนผูเรียน คือ การที่คนมีจิตใจวิทยาศาสตร ตลอดจนถึงการที่
สังคมมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร อันไดแกความใฝรู ความเปนผูมี
เหตุผล ความนิยมปญญา ความไมเชื่องายเหลวไหลงมงาย ความ
ชอบพิสูจนทดลอง ชอบคนควาสืบคนหาความจริง แตภาพที่
ปรากฏในสังคมไทยปจจุบันนี้ ดูเหมือนจะตรงขามกับความมีจิต
ใจวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมวิทยาศาสตร จึงทํ าใหมองไดวา
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การศึกษาวิทยาศาสตรในสังคมไทยที่ผานมาเปนเวลายาวนาน ไม
ไดผลท่ีพึงตองการ คือผลท่ีเปนสาระของการศึกษาวิทยาศาสตรท่ี
วามานั้น (เรื่องนี้สถาบันพุทธศาสนาก็ไมพนที่จะถูกติเตียนแบบ
เดียวกัน)

การศึกษาวิทยาศาสตรฉันใด การศึกษาดานเทคโนโลยีก็
ฉันนั้น สาระของการศึกษาเทคโนโลยี มิใชแคการรูจักทํ าและรูจักใช
อุปกรณเทคโนโลยีตางๆ แตอยูท่ีการพัฒนาความใฝสรางสรรค
พรอมทั้งความคิดสรางสรรคและฝมือสรางสรรค กลาวคือความใฝ
ปรารถนาที่จะแกปญหาและทํ าใหเกิดประโยชนสุขแกชีวิตและ
สังคมอยางแรงกลา ท่ีทํ าใหหาทางและเพียรพยายามนํ าเอาความรูท่ี
ดี ท่ีสุดมาจัดสรรประดิษฐนวัตกรรมที่จะบันดาลผลใหสํ าเร็จ
ประโยชนสุขนั้น ซ่ึงการศึกษาดานกุศลจะมาชวยปดกั้นความผิด
พลาด โดยทํ าใหมองเห็นถูกตองชัดเจนวา ประโยชนสุขที่
ปรารถนานั้นเปนประโยชนสุขแทจริง ท่ีเกื้อกูลแกชีวิต สังคม และ
ระบบสัมพันธของธรรมชาติท้ังหมด มิใชเปนเพียงสิ่งบํ ารุงบํ าเรอ
ชอบใจที่หลงตื่นชื่นชมวูบวาบไปดวยกํ าลังโมหะ

การลงทุนสนับสนุนเพียงดวยงบประมาณและการใหทุน 
ตลอดจนเพิ่มคาตอบแทน อาจชวยใหมีจํ านวนผูศึกษาเลาเรียน
วิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน และสังคมไทยไดกํ าลังคนดานวิทยาศาสตร
มาบรรจุในวงงานตางๆ เชนประจํ าโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
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หนุนเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ สนองความตองการของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมไดผลมาก จนกระทั่งถาเสียหลัก ก็อาจจะมี
สภาพอยางที่เรียกวาเปนเพียงวิทยาศาสตรท่ีรับใชอุตสาหกรรม 
(เวลานี้ดูเหมือนจะมีความโนมเอียงที่จะเกิดมีวิทยาศาสตรเชิง
พาณิชย หรือวิทยาศาสตรแบบธุรกิจ เหมือนอยางกิจการดานอื่นๆ
ของยุคสมัย) แตคงไมชวยใหประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตรยอด
เยี่ยม ท่ีเปนนักคนพบผูสรางยุคสมัย หรือนํ าโลกสูกาวใหมแหงการ
บุกฝาพรมแดนความรูวิทยาศาสตร

ความสํ าเร็จท่ีวานั้นอยูท่ีการศึกษาวิทยาศาสตรท่ีเขาถึง
สาระ ซ่ึงสามารถสรางจิตใจวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมวิทยา
ศาสตร ดังที่กลาวขางตน คือความใฝรู รักความจริง ชอบเหตุผล
นิยมปญญา ชอบคนควาแสวงหาสืบสาว ตรวจสอบ ทดลอง ชนิด
ท่ีวาถายังไมถึงความจริงถองแทจะไมยอมหยุด เชนเดียวกับจิตใจ
ของนักเทคโนโลยีท่ีใฝสรางสรรค ซ่ึงจะตองหาทางจัดดํ าเนินการ
ใหประโยชนสุขนั้นเปนผลสํ าเร็จใหได

ถาการศึกษาวิทยาศาสตรสรางจิตใจวิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร (และการศึกษาเทคโนโลยีสรางจิตใจของ
นักสรางสรรค) อยางที่วามานี้ได จึงจะเปนการศึกษาวิทยาศาสตร
(และการศึกษาเทคโนโลยี) ท่ีแทจริง ซ่ึงเขาถึงสาระ และมั่นใจได
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วา การศึกษาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์จะคึกคักขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ
อยางไมข้ึนตอกระแสเศรษฐกิจมากนัก และสังคมไทยจะมีนักคน
พบทางวิทยาศาสตร และนักประดิษฐเกิดขึ้นบอยครั้ง โดยไมตอง
รอตื่นเตนดีใจกับคนดีคนเดนที่โผลดังขึ้นมาเปนปรากฏการณ
บังเอิญของสังคม ชนิดนานแสนนานจะมีสักคน

เพียงแควาสังคมไทยขาดแคลนผูศึกษาวิชาวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์ ก็มีคํ าถามที่หนักหนาวารัฐบาลจะหาทางแกปญหานี้อยาง
ไร แตเราไมจํ าเปนตองรอรัฐบาล เพราะปญหาที่แทจริงใหญกวา
น้ัน ซ่ึงจะตองถามคนไทยทั้งชาติเลยทีเดียววา คนไทยจะพัฒนา
ตัวเองและชวยกันพัฒนาอยางไร?

น้ีเปนขอใหญของปญหาการพัฒนาประเทศไทย

คนไทยยังใชเทคโนโลยีแทบไมไดคุณคา
ในการพัฒนา

เมื่อเปรียบเทียบระหวางประเทศหรือสังคมตางๆ ในโลก เรา
เปนประเทศผูบริโภคเทคโนโลยี ในขณะที่บางประเทศเขาเปนผู
ผลิตเทคโนโลยี น่ีเราก็เสียเปรียบขั้นหนึ่งแลว ทีน้ีพอเราบริโภค
เทคโนโลยี คือนํ าเทคโนโลยีมาใช ก็มีปญหาในการใชอีกวาใชเพื่อ
อะไร การใชแบบไหนมากในสังคมไทย



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑

การใชมี ๒ แบบ คือการใชเพื่อเสพ กับการใชเพื่อศึกษาและ
สรางสรรค เราดูตั้งแตประชาชนทั่วไป ดูผูใหญ ดูเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน จนกระทั่งถึงในบาน ในครอบครัว วาใชเทคโนโลยีกัน
แบบไหน แตตองรูจักแยกกอนวา การใชเพื่อเสพ กับการใชเพื่อ
ศึกษาและสรางสรรคตางกันอยางไร พอแยกไดปบ เราจะเห็นคน
ไทยทันทีเลยวา คนไทยสวนมากใชเทคโนโลยีเพ่ือเสพ หรือเพ่ือ
ศึกษาและสรางสรรค

ในการใชเพื่อเสพ กับใชเพื่อศึกษาและสรางสรรคน้ัน
เปอรเซ็นตในการใช ๒ แบบนี้ จะตองสมดุล ขณะนี้เราเสียดุล
อยางหนัก เราใชเพื่อเสพแทบจะ ๙๐% คือหมดดุลเลย การใชเพื่อ
ศึกษาและสรางสรรคแทบไมมี แมแตเด็กๆ เล็กๆ มาที่วัด เมื่อคุย
กับเด็ก ลองถามดูวาหนูดูทีวีวันละกี่ช่ัวโมง ก็ไดคํ าตอบวา ดูวัน
ธรรมดาเทานี้ช่ัวโมง เสาร-อาทิตยเทานี้ช่ัวโมง ทีวีเปนเทคโนโลยี
หนูใชมันหนูดูมันเพื่อเสพกี่เปอรเซ็นต เพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นต

เด็กคนหนึ่งอยู ป. ๕ อาตมาถามแกวา หนูดูทีวีน้ีดูเพื่อเสพกี่
เปอรเซ็นต เพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นต แกบอกอาตมาวา หนูดูเพื่อเสพ
๙๙% อาตมาก็ถามแกตอไปวา แลวการดูทีวี เพื่อเสพกับเพื่อ
ศึกษา อยางไหนถูกตองกวากัน แกก็บอกวาดูเพื่อศึกษาถูกตอง
แลวทํ าไมหนูดูเพื่อเสพตั้ง ๙๙% จะถูกหรือ เด็กบอกวาไมถูก ก็
ถามวาแลวจะทํ าอยางไร ถาไมถูก เรามาแกไขปรับปรุงกันเอาไหม
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เด็กบอกวา เอา ถาอยางนั้นเราลองมาชวยกันคิดซิวา เราจะคอยๆ
พัฒนาขึ้นไป ลองเริ่มวา ตอนนี้จะเอาเสพกี่เปอรเซ็นต ศึกษากี่
เปอรเซ็นต เด็กตอบวา เอา ๕๐/๕๐ เราก็รูวาเด็กตอบเอาใจพระ ก็
บอกวา หนู พระไมเรียกรองจากเด็กมากอยางนั้นหรอก เห็นใจ
สังคมของเรามันก็เปนอยางนี้ ผูใหญทํ ามาเปนตัวอยาง เรามาตก
ลงกัน ลองวางดูซิ เอาแคใหขางศึกษามันเพิ่มข้ึนหนอย

ในที่สุดก็ตกลงกันไดวา ใหดูเพื่อเสพ ๗๐% ดูเพื่อศึกษา
๓๐% จากขั้นนี้เราคอยๆกาวตอ แตมันจะเปนไปเอง ถาเด็กเริ่มใช
เทคโนโลยี เชน ดูทีวีเพื่อศึกษามากขึ้น เขาจะพัฒนาความใฝรู
แลวเขาจะมีความสุขจากการเรียนรู แลวเขาจะเพิ่มเปอรเซ็นตใน
การใชเพื่อศึกษา แลวจากการใชเพื่อศึกษาก็จะกาวอีกขั้นหนึ่ง ไป
สูการใชเพื่อสรางสรรค เชื่อไหม มันจะตอกัน แตถาใชเพื่อเสพก็จะ
ตันอยูท่ีน่ันเอง วนเวียนอยูในสังสารวัฏแหงความยินดียินรายชอบ
ชัง แตถาใชเพื่อศึกษาเขาจะกาวตอไปสูการสรางสรรค

เด็กอีกคนหนึ่งอยู ป.๔ คุณพอเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
มีคอมพิวเตอรใหใช ก็ถามแกวาที่หนูใชอุปกรณเทคโนโลยีคือ
คอมพิวเตอรน้ี หนูใชเพื่อเสพหรือเพื่อศึกษา เด็กบอกวาหนูก็ใช
เพื่อเสพซิ ใชเพื่อเสพอยางไรละ ก็เลนเกมสซิ ก็ถามวาทํ าไมไมใช
เพื่อศึกษาละ เชน หัดพิมพดีด เด็กก็วามันไมสนุกอะไรอยางนี้
เปนตน
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แนนอนวา การเลนเกมสเปนประโยชนแกเด็กไมนอย (เปน
ธรรมดาอยูแลววา การเลนโดยทั่วไป เปนกิจกรรมที่ชวยการ
พัฒนาของเด็ก) โดยเฉพาะเกมสบางอยางชวยฝกสมองไดมาก แต
พรอมกับประโยชนมันก็มีโทษดวย และการที่จะมีประโยชนมาก
หรือนอย มีโทษมากหรือนอย และมีประโยชนหรือโทษมากกวากัน
น้ัน ยอมข้ึนตอเงื่อนไขหลายอยาง เชน เกมสท่ีเลนเปนเกมสอะไร
ผูออกแบบทํ าขึ้นมาจากสภาพจิตและเจตจํ านงที่มุงอะไร เด็กเลน
อยางไร เด็กมีความรูคิดแคไหน อยูในความดูแลชี้แนะนํ าทางหรือ
ไมอยางไร เลนภายในขอบเขตหรือโดยสมดุลกับกิจกรรมการ
ศึกษาและสรางสรรคอยางอื่นหรือไม อิทธิพลและผลสะทอนใน
ทางชักจูงหรือกอพฤติกรรม ความคิด จิตนิสัยหรือสภาพจิต แตละ
ดานๆ เปนอยางไร คุมหรือไม เด็กใฝหรือยอมรับกิจกรรมทางเลือก
อื่นที่ดีกวาไดแคไหน มีการคุมใหไดผลท่ีพึงประสงคเชนใชเปนสื่อ
นํ าสูสิ่งที่เปนสาระแทไดเพียงใด และที่สํ าคัญยิ่ง ซ่ึงมักมองขามกัน
ไป ก็คือความหมกมุนกับเทคโนโลยีเกินพอดี ท่ีทํ าใหเด็กหางเหิน
หรือถึงกับแปลกแยกจากธรรมชาติ และแมแตจากเพื่อนมนุษย
ดวยกัน

เวลานี้ คนชอบอางรายงานผลการวิจัยในเรื่องตางๆ เชนใน
ดานเทคโนโลยี ซ่ึงก็มีประโยชน แตก็ตองระวัง ไมเฉพาะผลการ
วิจัยที่รับใชธุรกิจอุตสาหกรรมเทานั้น แมแตการวิจัยที่บริสุทธิ์ก็มัก
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เจาะหาความจริงเฉพาะแงเฉพาะดาน หรือแมแตเฉพาะจุด ซ่ึงจะ
ตองมองใหพอดีกับสถานะของมัน

หันกลับมาเรื่องเกา เด็กชุดนี้ตกลงไปแลว ตอมาอีกชุดหนึ่งๆ
ก็ใกลๆ กัน เฉลี่ยใชเทคโนโลยีเพื่อเสพอยางนอย ๘๐% เราลองดูผู
ใหญซิเปนอยางไร ผูใหญไทย ใชเพื่อเสพมาก หรือใชเพื่อศึกษา
มากกวา จะตองเริ่มท่ีน่ีกอน เชนอยางดูทีวี ปรากฏวาใชเพื่อดูการ
บันเทิง ใชดูมวยตู เสียมาก แมแตการใชเราก็พลาดแลว ฉะนั้น จะ
ตองมีเปอรเซ็นตของการใชเพื่อศึกษาและสรางสรรคใหเพิ่มข้ึน 
แลวตอไปการมีความสุขก็จะสัมพันธกับการใชน้ีดวย เพราะเมื่อ
เราพัฒนาการใช ก็จะนํ าไปสูการมีความสุขที่ตางกันตามวิธีใชน้ัน
ดวย คือ ความสุขจากการเสพเทคโนโลยี กับความสุขจากการ
ศึกษาและสรางสรรคดวยเทคโนโลยี

ความสุขจากการศึกษาและสรางสรรค คือความสุขจากการ
สนองความตองการในการใฝรู และความสุขจากการสนองความ
ตองการในการทํ าสิ่งทั้งหลายใหมันดี ถามีความสุขแบบนี้ การ
พัฒนาจะเกิดขึ้นเอง เพราะเราพัฒนาคนอยางถูกตอง

เอาละ ตอนนี้เห็นไดแลววาสังคมไทยจะตองแกไขเกี่ยวกับ
เรื่องเทคโนโลยี เริ่มตนตั้งแตการใชเพื่อเสพกับการใชเพื่อศึกษา
และสรางสรรค



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕

เวลานี้ เด็กหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยีมาก ตอไป
การศึกษาตั้งแตในบาน จะตองมุงเนนที่จะชวยใหเขามีความสุข
จากการใชเทคโนโลยีทํ าการสรางสรรค เด็กที่พัฒนาจะมีความสุข
แบบนี้ คือความสุขจากการใชเทคโนโลยีทํ าการสรางสรรค หรือ
ความสุขจากการสรางสรรคดวยเทคโนโลยี เขาจะมีความสุขจาก
การใชคอมพิวเตอรสรางงาน ไมติดอยูกับการหาความสุขจากการ
ใชคอมพิวเตอรเลนเกมส เขาจะใชเทคโนโลยีทํ าการสรางสรรค
ตางๆ ข้ึนมา ถาเด็กมาถึงขั้นนี้ พอแมอุนใจสบายใจได และสังคม
ของเราก็มีหวังที่จะพัฒนา แตถาเด็กยังหาความสุขจากการเสพ
เทคโนโลยีแลว ใหระวังเถิด มันจะไปจบที่ยาบา เพราะเปนพวก
เดียวกัน

การหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี ก็คือการหาความสุข
จากการเสพชนิดหนึ่ง ซ่ึงอยูในเครือเดียวกันกับการเสพยาเสพติด
เพราะจะตองเพิ่มแรงกระตุน โดยปริมาณและดีกรีของสิ่งเราให
มากขึ้น เพื่อใหไดความสุขเทาเดิม ซ่ึงจะนํ าไปสูการพึ่งพาหรือข้ึน
ตอเทคโนโลยี ถาเพิ่มแรงกระตุนเราไมทันหรือไมพอ เกิดเบื่อหนาย
ข้ึนมา เมื่อชีวิตและความสุขขึ้นอยูกับการเสพเทคโนโลยีและวัตถุ
บํ ารุงบํ าเรอแลว พอเบื่อเทคโนโลยีและวัตถุเสพ ก็พลอยเบื่อหนาย
อยากหนีชีวิตดวย แลวก็เลยเปดชองที่จะพาตอไปหายาเสพติด
และชีวิตก็อาจจะจบที่น่ัน หรืออาจจะไปจบที่สิ่งเสพติดทางจิต ท่ี
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มาในรูปของลัทธิความเชื่อและวิธีปฏิบัติลี้โลกหลบชีวิตแบบตางๆ 
ยายจากปลายสุดขางหลงโลก กลายเปนหลนจากโลกไปเลย

ในทางตรงขาม ถาคนมีความสุขจากการศึกษาและสราง
สรรคแลว เขาจะพนจากวิถีทางที่ผิดนั้น น่ีคือเนื้อแทสํ าคัญสวน
หนึ่งของการศึกษา เปนการแกปญหาที่ไดท้ังการพัฒนาคน และ
พัฒนาประเทศชาติ ท้ังพัฒนาจิตใจและพัฒนาเศรษฐกิจ ครบ
หมด ความเปนนักศึกษาและสรางสรรคทํ าใหกาวพนไปไดจาก
ความสุขที่ข้ึนตอสิ่งเสพ สูอิสรภาพและความสุขที่สูงขึ้นไป

อยางนอยควรระลึกไววา คุณคาของเทคโนโลยีมิใชอยูแค
การไดมีสิ่งเสพบริโภคอํ านวยความสะดวกสบาย แตเทคโนโลยีมี
คุณคาอยูท่ีการพัฒนาคน คือเปนเครื่องชวยเกื้อหนุนอํ านวย
โอกาสใหคนสามารถพัฒนาศักยภาพที่จะสรางสรรคสิ่งดีงาม นํ า
ชีวิตและสังคมเขาถึงความสุขและอิสรภาพที่ลึกและกวางยิ่งขึ้นไป 
การมีเทคโนโลยีตองหมายถึงการมีเครื่องชวยพัฒนาปญญา อยาง
นอยการพัฒนาเทคโนโลยี จะตองคูเคียงกันไปกับการพัฒนา
อินทรีย มิใชกลายเปนวา เทคโนโลยียิ่งกาวหนา อินทรียคือตา หู
มือ สมองของคน ยิ่งหมดความละเอียดไวเฉียบคม ความขัดเกลา
และความออนโยนนุมนวล กลายเปนอินทรียท่ีท่ือหยาบดาน
กระดางหื่นกระหายกาวราวรุนแรง ท่ีจะถูกชักพาไปดวยแรงความ
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อยากความปรารถนาของความใฝเสพบริโภคและการทํ าลายลาง
เพื่อแยงชิงผลประโยชนกัน

เมื่อการพัฒนาคนถูกตองก็แกปญหาทีเดียวครบตลอด
กระบวนการ แตถาพัฒนาผิดแลวก็วุนอยูในวังวนนั่นเอง เวลานี้นา
กลัววา การศึกษาและการพัฒนาคนจะกลายเปนการพัฒนาความใฝ
เสพไปเสีย โดยนึกวาถาคนมีความใฝเสพแลว เขาจะแขงขันเกง
จะตั้งใจทํ างานทํ าการ แตเปลา ผิดเต็มประตูเลย เพราะจับปจจัยที่
แทไมได

เมื่อคนมีความใฝเสพสูง สังคมก็มีแตคนที่สวนใหญเปนนัก
บริโภค กลายเปนสังคมบริโภค โดยเฉพาะเมื่อเปนเรื่องของสิ่งของ
เครื่องใชทางเทคโนโลยี ซ่ึงเปนของที่ตองผลิต สังคมผูบริโภค
เทคโนโลยีก็กลายเปนสังคมผูซ้ือโภคภัณฑเทคโนโลยี และเมื่อเปน
ประเทศกํ าลังพัฒนา ก็มักกลายเปนผูซ้ือและเปนผูบริโภคหางแถว
ท่ีนอกจากตามเขาลาหลังทายสุดแลว ก็จะใชของที่แพงที่สุดดวย
เพราะผานเบี้ยบายรายทางมากที่สุด

เมื่อความเปนผูบริโภคหางแถว มาบวกเขากับความเปน
ประเทศหรือสังคมที่กํ าลังพัฒนา ความดอยหรือความเสียเปรียบก็
ยิ่งหนักหนา จนกระทั่งวา ถาไมมีหลักและวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง ก็จะ
กลายเปนเครื่องผูกรัดมัดตัวใหจมอยูภายใตความลาหลังและ
ความดอยพัฒนานั้นอยางยั่งยืนหรือยิ่งตํ่ าลงไป
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ความดอยหรือความเสียเปรียบมีหลายดาน แตท่ีเห็นชัดเห็น
งายก็คือดานเศรษฐกิจ เชนอยางคนไทยที่ซ้ือผลิตภัณฑเทคโนโลยี
มาใช เมื่อเทียบกับคนในประเทศพัฒนาแลวเชนอยางอเมริกา จะ
มีฐานะเปนผูมีรายไดตํ่ า แตซ้ือของแพง หรือไดนอยแตจายมาก

ยกตัวอยาง คนไทย เมื่อเติบโตขึ้นและจะเริ่มตนชีวิตของตน
เอง เชน จบการศึกษาแลวจะเริ่มทํ าการงาน โดยเฉพาะผูท่ีจะเริ่ม
ทํ าธุรกิจ ก็มักจะคิดถึงการมีรถยนตสวนตัว ท้ังนี้ดวยเหตุผลทาง
คานิยม (ไมวาจะโดยถูกบีบ หรือถูกกลืน หรือโดยหลงใหลเองก็
ตาม) ผสมกับปญหาการจราจร ถาเปนคนที่มีรสนิยมพอจะสูงสัก
หนอย (ไมถึงกับสูงทีเดียว) ก็จะซื้อรถยี่หอท่ีนิยมกันวาเปนชั้นดี
เอาแคราคาไมถึงลาน สัก ๙ แสน ๖ หมื่นบาท ซ่ึงถาซื้อในอเมริกา
รถคันเดียวกันนี้ มีราคาประมาณ ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร คือ ๖ แสน
บาทเศษ ถาคนไทยวัยหนุมสาวผูน้ันจบการศึกษาปริญญาโท
ทํ างานเอกชน มีรายไดดีพอควร ไดเงินเดือนสูงถึงหมื่นหาพันบาท
เก็บเงินเดือนไวท้ังหมด ไมใชกินอยูอยางอื่นเลย (คงจะเปนไปไม
ได) และไมนับเงินเดือนที่เพิ่มข้ึนตามเวลา จะตองรอถึงเกือบ ๕ ป
ครึ่ง จึงจะซื้อรถคันนั้นดวยเงินสดได ยิ่งถาเขารับราชการ ไดเงิน
เดือน ๘ พันบาท จะตองเก็บเงินไมใชเลย นานถึง ๑๐ ป จึงจะซื้อ
ได แตคนในประเทศอเมริกา จบปริญญาโท ทํ างานไดเงินเดือน
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ระดับท่ัวไปเดือนละ ๒,๕๐๐ ดอลลาร เขาเก็บเงินเพียง ๑๐ เดือน
ก็ซ้ือรถยนตคอนขางดีคันเดียวกันนั้นไดแลว

แตท่ีสํ าคัญยิ่งกวาเรื่องของถูกรายไดสูงของแพงรายไดตํ่ า ก็
คือ เรื่องคานิยมที่อยูในจิตใจภายใตกระแสหลอหลอมหรือผลักดัน
ของสังคม กลาวคือในสังคมไทยเรานี้ คนซื้อหารถยนตมิใชเพียงใน
ความหมายวาเปนยานพาหนะ เครื่องใชในการเดินทาง แตหมาย
ถึงความมีหนามีตา ความเดน ความโก และความนิยมเชื่อถือเปน
สํ าคัญ (คนไทยจึงถูกพวกนักตมตุน น่ังรถโกมาหลอกเอาไดบอยๆ)
ซ่ึงทํ าใหรูสึกจํ าเปนที่จะตองมีรถยนตดีๆใช เกินความจํ าเปนใน
การใชงานจริง ตางจากคนในสังคมอเมริกัน ท่ีโดยทั่วไปมองรถ
ยนตเปนเพียงยานพาหนะเครื่องใชในการเปนอยู เมื่อมีใชอยูแลว
ก็ใชตอไป ไมตองทุรนทุรายเที่ยวซื้อหามาแสดงหนาแกใคร ก็เลยมี
เวลาและความคิดที่จะไปใสใจกับเรื่องอื่นที่เปนสาระมากกวา

เมื่อมองในแงของการแขนขันตามสภาพของยุคสมัยปจจุบัน 
แลวลองเปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นวา สังคมอเมริกัน ถึงแมเวลานี้
เขาจะตกอยูในภาวะที่โทรมหนัก แตเขาก็ยังมีการแขงขันในเชิง
ปญญาสูงกวา ในขณะที่สังคมไทยของเราจะเดนไปขางการแขง
ขันในทางโมหะ ซ่ึงไมเปนเรื่องดีท่ีนาสบายใจเลย

ท่ีวามานี้ ไมเฉพาะในดานสินคาที่เรียกกันวาฟุมเฟอย แม
แตสิ่งของเครื่องใชหรืออุปกรณท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคนพัฒนา
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สังคม โดยเฉพาะทางดานการศึกษา คนไทยก็ตกอยูในภาวะเสีย
เปรียบ ท่ีตองซื้อของราคาสูงดวยทุนของผูมีรายไดตํ่ า เชนเดียวกัน

ขอยกเรื่องเครื่องคอมพิวเตอรเปนตัวอยาง ปจจุบันราคา
เครื่องคอมพิวเตอรในประเทศไทยไดลดตํ่ าลงมาก นอกจากเปน
ภาวการณท่ัวไปในโลกแลว ยังเปนเพราะการลดภาษีดวย เมื่อ ๑๐
ปกอน เครื่องคอมพิวเตอรถูกเก็บภาษี ๓๐ กวาเปอรเซ็นต ตอมา
ทางการไดลดภาษีคอมพิวเตอรลงเหลือประมาณ ๕ เปอรเซ็นต
เวลานี้ คนไทยทั่วไปพอจะซื้อหาคอมพิวเตอรมาใชไดในราคาไมสูง
นัก

อยางไรก็ตาม ถาจะซื้อเครื่องที่ติดตัวไปไหนๆ ไดสะดวก
และมีประสิทธิภาพสูง ก็ยังตองซื้อหาในราคาที่นับวาแพง เชน
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคยี่หอดี ช้ันคอนขางดี มีเครื่องอาน CD-
ROM ในตัว เครื่องหนึ่ง ราคายังไมคิดภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อกลางป
๒๕๓๙ ในเมืองไทยขาย ๑๐๙,๐๐๐ บาท ในอเมริกาขาย $3,299
คิดเปนเงินไทยประมาณ ๘๒,๕๐๐ บาท คนอเมริกันทํ างานคาแรง
อยางตํ่ าวันละ ๙๕๐ บาท (คิดจากอัตราคาแรงอยางตํ่ า ชม.ละ
$4.75 x 8 ชม.ตอวัน; วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๐ น้ี อัตราคาแรงอยางตํ่ า
ในอเมริกา จะขึ้นเปน ชม.ละ $5.15 คือวันละประมาณ ๑,๐๓๐
บาท) เก็บรายไดไว ๒๐ เปอรเซ็นต ใชเวลา ๑ ปครึ่ง (คิดวันทํ างาน
เดือนละ ๒๔ วัน) ก็ซ้ือคอมพิวเตอรเครื่องนั้นได แตคนไทยที่
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ทํ างานอยูในตางจังหวัด ไดคาแรงอยางตํ่ าวันละ ๑๕๐ บาท เก็บ
รายไดไว ๒๐ เปอรเซ็นต จะตองรอไปถึง ๑๒ ปครึ่ง จึงจะซื้อ
คอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันนั้นได กวาจะไดใชก็จะแกเสียแลว

แตคอมพิวเตอรถาเพื่อปญญาคงไมเปนปญหาสักเทาไร ปม
ปญหาสํ าหรับคนไทยอยูท่ีสินคาของใชฟุมเฟอย ท่ีจะบํ ารุงความ
สุข อํ านวยความสะดวกสบาย และมีความหมายในเชิงอวดโกแขง
กัน ท้ังรถยนต มอเตอรไซค เครื่องเสียงดีๆ ตูเย็น เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องซักผา ฯลฯ ท้ังจํ าเปนและไมจํ าเปน ท้ังจํ าเปนแท
และจํ าเปนเทียม ซ่ึงมีราคาแพง และประดังเขามาหลายๆ อยาง
คนไทยไมมีทางอื่น จึงตองหันไปพึ่งระบบเงินผอน ซ่ึงหมายถึงการ
เปนหนี้อยางหนึ่ง แตเปนหนี้ท่ีพอจะมีหนา สํ าหรับหลายกรณีเปน
เรื่องที่นาเห็นใจ และเปนทางออกที่ดีอยางหนึ่งในการผอนเบา
ปญหาการเงิน แตจะมีโทษมากเมื่อเพลิดเพลินชะลาใจทํ าใหตก
อยูในความประมาท อะไรๆ ก็ผอนสง เมื่อสงไมทันก็ตองไปกูหนี้
มาสงผอน ทํ าใหชีวิตตกอยูใตความผูกรัด หวงกังวล สูญสิ้นอิสร
ภาพความสงบใจและความรูสึกมั่นคง ขาดสมาธิ ไมมีความแนว
แนมั่นใจในการดํ าเนินชีวิตและทํ าการงาน

คนอเมริกันอยากซื้อเครื่องใชหรืออุปกรณเทคโนโลยีทัน
สมัย คํ านวณเวลาแลว ก็เห็นความหวังชัดเจนวาตนทํ างานในเวลา
เทานั้นเทานี้ก็จะซื้อได แลวก็ตั้งใจทํ างานดวยความมั่นใจ มุงมั่น
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ทํ างานไป โดยไมตองคิดถึงเรื่องอะไรอื่น แตคนไทย ถาเปนคนมี
รายไดนอย ก็แทบมองไมเห็นความหวังที่จะซื้อเครื่องใชหรือ
อุปกรณน้ันไดดวยเงินที่ไดจากการทํ างาน ทํ าใหไมมีความมั่นใจ
ในการทํ างาน ถาไมเขมแข็งจริง จิตใจก็จะฟุงซาน ไมมีสมาธิใน
การปฏิบัติหนาที่ แลวก็มองหาทางที่จะไดเงินดวยวิธีอื่น เชน กูหนี้
ยืมสิน ถาเผลอตัวก็อาจจะเลยออกไปทางทุจริต แมแตเมื่อพอจะมี
เงินมีทองขึ้นมา และแมจะระมัดระวังในเรื่องการเงินวาตองใหได
มากกวาเสีย ก็มักระวังแตการใชจายดานอื่น พอถึงเรื่องผลิตภัณฑ
ทางเทคโนโลยีท่ีฟุมเฟอย ใจท่ีมัวแตคิดตามใหทันยุคสมัย หรือ
ความเดนนํ าทางหนาตา ทํ าใหใชจายสุรุยสุราย เสียมากกวาได

ความดอย ความเสียเปรียบและความสูญเสียของคนไทย
แตละคนน้ี ก็หมายถึงความดอยความเสียเปรียบ และความสูญ
เสียของสังคมไทยและประเทศไทยดวย นอกจากใจครุนคิดหาราย
ไดพิเศษเพื่อซ้ือสิ่งฟุมเฟอย ทํ าใหงานขาดประสิทธิภาพดอยคุณ
ภาพถวงความเจริญของประเทศชาติ พรอมท้ังปญหาสังคมที่เกิด
จากการทุจริต และอาชญากรรมตางๆ แลว คนพอจะมีพอจะได
เงินมา ก็นึกถึงแตผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีรุนใหมแปลกหูแปลก
ตา ท่ีจะเอามาเสพบริโภค ไมมีชองใหเอาใจใสหรือคิดถึงสุขทุกข
ของเพื่อนรวมชาติรวมสังคม เงินที่ใชจายมากมาย แทนที่จะเปน
เครื่องชวยเกื้อหนุนหรือแกปญหาของคนไทยดวยกัน ก็ถูกทุมเทไป
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กับสินคาเครื่องใชทางเทคโนโลยีท่ีมีราคาสูง เปนรายไดสงออกไป
ใหแกตางประเทศที่รวยกวา

ในขณะที่ประเทศของตนดอยโอกาสและเสียเปรียบประเทศ
เหลานั้นในทางเศรษฐกิจอยูแลว ยังจะตองกูหนี้ยืมสินจากประเทศ
เหลานั้นเพื่อเอาไปซื้อสินคาจากเขา เปนลูกหนี้ท่ีเปนลูกคาคอยหา
กํ าไรมาเพิ่มรายไดใหแกเจาหนี้ของตนเอง ในขณะที่คนไทย
จํ านวนมากมีชีวิตที่หมกจมอยูใตกองหนี้สิน ประเทศไทยก็ถูก
พันธนาการดวยหนี้สินระหวางชาติจํ านวนมหาศาล ท่ีประชาชน
ไทยจะตองแบกภาระตอไปยืดเยื้อยาวนาน ถาไมรีบกลับตัว ก็ตอง
เกินกวาชั่วอายุลูกหลาน

แตผลเสียที่รายแรงยิ่งกวานั้นก็คือ การที่คนไทยมัว
เพลิดเพลินหลงใหลกับความฟุงเฟอฟุมเฟอย จะยิ่งเสริมแรงความ
ใฝเสพและความเปนนักบริโภค ทํ าใหเห็นแกความสะดวกสบาย
เฉื่อยชาและยิ่งออนแอเลื่อนไหลลงไปใตกระแสของระบบผล
ประโยชน สวนทางกับการที่จะมีพลังพัฒนาตนใหเปนคนที่เขม
แข็ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น แมแตไอที คือเทคโนโลยีดานขาวสาร
ขอมูล ท่ีนาจะเปนเจาบทบาทที่โดดเดนในการพัฒนาเสริมสราง
ปญญา ก็เสียดุลใหแกการใชเชิงเสพบริโภค และธุรกิจโฆษณา มี
บทบาทที่เบี่ยงเบนไปในทางเสริมโมหะ มากกวาพัฒนาปญญา ถา
เปนอยางนี้นานไป คนไทยจะหาอะไรซึ่งจะเปนที่ภูมิใจและมั่นใจ
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ในตนเองและในสังคมของตนไดยาก จะมีก็แตความตื่นเตนฟูฟา
ฮือฮากันไปตามกระแสชักพาของคานิยมที่ฉาบฉวยเลื่อนลอย แลว
ก็พาตัวเองไปเปนเหยื่อของผูผลิตภายใตวัฒนธรรมบริโภค

เพราะฉะนั้น คนไทยจะตองรูตัวตืนขึ้นมา อยาปลอยตัว
ปลอยใจหลงระเริงมัวกระหยิ่มในความรูสึกโกเกทันสมัย และมอง
ไปแตในทางที่จะหาเสพหาบริโภค แตจะตองซื้อตองใชตองปฏิบัติ
ตอผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีอยางรูเทาทัน ตั้งความรูสึกรับผิดชอบ
ตอประเทศไทย ตอสังคมและตอเพื่อนรวมชาติ เห็นตระหนักในผล
ดีผลเสีย ตอชีวิต ตอสังคม ตอโลก และความเสียเปรียบของ
ประเทศชาติ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการใชจายเสพบริโภคแตละครั้งของ
ตน มองถึงการสูญเสียผลประโยชนของประเทศชาติ และภาระที่
สังคมจะตองแบกรับสืบเนื่องตอไปขางหนา

แมจะตองซื้อตองใชของแพง ก็ทํ าดวยปญญาที่มีหลักคิด
มองเห็นเหตุผลอยางชัดเจน และมีจุดมุงหมาย พรอมท้ังมีจิต
สํ านึกที่จะใชสิ่งนั้นใหไดประโยชนจากมันอยางคุมคาเกินราคา
ของมัน ใหไดมากกวาจาย หรือใหไดมากกวาที่เสียไป ท้ังแกชีวิต
ของเรา และแกสังคม ไมซ้ือมาเพียงเพื่อเสพบริโภคใหหมดเปลือง
ไป แตใหมันเกิดผลในทางสรางสรรคท่ีจะทํ าใหชีวิตและสังคมของ
เราเขยิบกาวดีข้ึนไปใหจงได เชน ถาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรมาใช ก็
ตั้งใจมั่นวา “เราจะใชคอมพิวเตอรเครื่องนี้ใหไดประโยชนในทาง
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สรางสรรค มากกวาที่คนในอเมริกาใชมัน อยางนอยอีกหนึ่งเทา
ตัว”

ถาทํ าไดอยางนี้ ทุกอยางจะคุมตัวของมันเอง แลวชีวิต
สังคม และประเทศชาติ ก็จะฟนตัวขึ้นมาไดในเวลาไมนานเลย อีก
ท้ังคนไทยก็จะกาวขึ้นไปมีสวนรวมแกปญหาของโลกไดดวย

ท้ังหมดนี้จะสํ าเร็จไดก็ตอเมื่อคนไทยตื่นตัวขึ้นมา ดวยความ
ตื่นทางปญญา มีจิตใจที่เขมแข็ง และมีความปรารถนาดีใฝสราง
สรรคชีวิตและสังคมของตนอยางแทจริง ซ่ึงจะสํ าเร็จไดดวยการ
พัฒนาคน ท่ีชาวไทยทุกคนตั้งใจพัฒนาตนเองขึ้นไปโดยไม
ประมาท ถาคนไทยรุนผูใหญไปไมไหว หมดหวังแลว ก็ตองเริ่มกัน
จริงๆ ท่ีอนุชนคนรุนตอไป โดยมุงมั่นเนนหนักในการศึกษาที่ถูก
ตอง

การศึกษาแทเริ่มท่ีบาน โดยพอแมเปนครูอาจารยคนแรก ดัง
ท่ีพระสอนวา มารดาบิดาเปนบูรพาจารย คือครูตน หรืออาจารย
คนแรก ถาจะนํ าเด็กเขาสูการพัฒนาที่ถูกทาง เพื่อใหไดผลในการ
เสริมสรางความใฝรู-สูสิ่งยาก ความใฝศึกษา-ใฝสรางสรรค ความ
เปนนักผลิต-นักสรางสรรค และพรอมกันนั้น ก็จะไดผอนลดอิทธิ
พลของคานิยมใฝเสพ วัฒนธรรมบริโภค ความออนแอเห็นแก
สะดวกสบาย และวิถีชีวิตที่เปดกวางสูทางแหงการเสพยาบา พอ
แมทุกบานนั่นเองจะตองเริ่มตน และสํ าหรับคนไทย จุดเริ่มอยูท่ีน่ี
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จงถามเด็กไทยใหนอยลงวา “อยากไดอะไร?”
แตจงถามเด็กไทยใหมากขึ้นวา “อยากทํ าอะไร?”
จาก “อยากท ําอะไร?” กก็าวตอไปวา “อยากรวูาจะท ําอยางไร”

และ “จะตองรูอะไร?” แลวพอแมก็คอยหนุนและใหเพื่อสนองความ
ใฝรูและใฝสรางสรรคน้ี โดยชวยโยงการรูและการสรางสรรคน้ันไป
เชื่อมตอกับกุศลใหไดตอไป

เอาละ ขอพูดถึงเรื่องคนไทยกับเทคโนโลยีไวเทานี้กอน ถา
เราพัฒนาคนไทยในการสัมพันธและปฏิบัติตอเทคโนโลยีไดถูก
ตอง เราจะไดความใฝรู-สูสิ่งยาก หรือ ใฝศึกษา-ใฝสรางสรรค
เปนอยางนอย ซ่ึงแมแตยังไมไดคุณสมบัติอยางอื่นมาอีก เพียงแค
น้ีก็พอที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสูความมีชัยในระบบแขงขันของโลก 
และพรอมท่ีจะเดินหนาพนเหนือการแขงขันไปสูการชวยแกปญหา
ของโลก และเปนสวนรวมอยางสํ าคัญในการนํ าโลกไปสูสันติสุข
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